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Fàrmacs autoinjectablesper
a lesmigranyesmésgreus
Anticossos monoclonals bloquegen el transmissor del dolor

SHUTTERSTOCK

Lesmigranyes són la segonamalaltia més discapacitant, segons l’OMS

ANA MACPHERSON

Barcelona

L’aprovació del Ministeri de Sa-
nitat de tres anticossosmonoclo-
nals dedicats a combatre les pit-
jors migranyes permetrà tenir
disponible a partir de divendres
una de les eines més eficaces per
alleujar-les, no pas per curar-les,
que desenes de pacients partici-
pants en els assajos esperaven
amb candeletes. Aquests nous
fàrmacs estan indicats per a les
migranyes que s’han convertit en
cròniques (un 4%) i les d’alta
freqüència, les que es repeteixen
més de vuit dies al mes. Un
30% dels migranyosos.
Aquests medicaments han es-

tat dissenyats específicament
per bloquejar de diverses mane-
res un pèptid, un neurotransmis-
sor del dolor, anomenat CGRP,
que emergeix durant els atacs de
migranya. “Només actuen sobre
aquest neurotransmissor, no ser-
veix per a altres dolors, com la fi-
bromiàlgia, per exemple. És un

anticòsmonoclonal específic per
a lamigranya en què hi ha aquest
excés de CGRP; no són totes”,
aclareix el neuròleg Robert Bel-
vís, responsable de la unitat de
cefalees de l’hospital de Sant
Pau, que ha participat en els as-
sajos de dos d’aquests nous me-
dicaments.
“Sabemque aquest CGRP aug-

menta a les llàgrimes, la sang, la
saliva i el líquid cefaloraquidi
durant cada atac”, explica el
neuròleg. La pujada d’aquest
pèptid és tan vistosa que podria

arribar a convertir-se en una
prova diagnòstica. “Per això fa
anys que s’intenta frenar. Als
anys noranta es va provar amb
medicaments orals, els gepants,
però passaven pel fetge i van re-
sultar nocius, de manera que es
van aturar tots els assajos. Ara
s’ha aconseguit aquesta nova via,
anticossos monoclonals injec-
tats, de manera subcutània, com

l’adrenalina per a nens”. S’aplica
una vegada al mes durant uns
quants mesos, fins que la fre-
qüència dels episodis baixa d’es-
calafó i ja no són d’alta freqüèn-
cia, entre 8 i 15 dies al mes. Si
funciona, hauran de baixar a no
pasmés de quatre dies demigra-
nya al mes.
Els malalts i els seus metges

esperaven l’autorització al juny,
quan l’Agència Europea del Me-
dicament, l’EMA, ja els havia au-
toritzat. Però la negociació dels
preus vol temps. Mentrestant,
desenes de pacients a tot Espa-
nya que ja els havien provat via
assajos hi accedien per la fórmu-
la d’ús compassiu i no sabien fins
quan podrien continuar així.
El preu també ha influït per-

què sigui definit com de dispen-
sació hospitalària. En la sanitat
pública només es podrà adminis-
trar d’aquesta manera. Caldrà
anar una vegada al mes a buscar
l’autoinjectable. A les farmàcies
també estaran disponibles per
preus entorn dels 500 euros.
Els altres dos terços de migra-

nyes se solen alleujar amb medi-
caments contra el dolor i la infla-
mació. Hi ha cinc medicaments
específics més per a migranyes,
però ambmés efectes secundaris
i limitacions. Alguns dels més
eficaços són incompatibles amb
una depressió, d’altres no es po-
den donar en edat fèrtil, quan
són precisament les dones joves
les pacients més freqüents. En
alguns casos, engreixen. “I so-
bretot costa molt de prendre de
manera preventiva una medica-
ció durantmolt de temps”, expli-
ca Belvís.
“Els anticossos monoclonals

per al CGRP provoquen en el pa-
cient una espècie de reset. Blo-
quegen el pèptid excessiu que
incrementa tant el dolor i els epi-
sodis, els atacs disminueixen,
com la presència del pèptid a la
sang o a les llàgrimes”, conclou
Robert Belvís.

Els nous
medicaments només
es podran facilitar
a la farmàcia
dels hospitals

La segona
malaltiamés
discapacitant

És la ventafocs dels
departaments de neuro-
logia, però és la segona
malaltia més discapaci-
tant i la segonamés fre-
qüent després de la cà-
ries, segons l’Organitza-
cióMundial de la Salut
(OMS). “Però no té consi-
deració social, està abso-
lutament banalitzada”,
reconeix el responsable
de la unitat de cefalees de
l’hospital de Sant Pau,
Robert Belvís. Potser és
la causa que no estigui
entre lesmalalties amb
més inversió investigado-
ra. Però a lameitat dels
migranyosos el dolor els
atacamés de quatre vega-
des cadames. Donamolt
mala vida i obliga a pren-
dre analgèsics a tota hora,
de vegades demanera
abusiva, cosa que deriva
en problemes renals,
d’estómac, hipertensió.
Canvis en el ritme del
son, els horaris dels àpats,
estrès o canvis atmosfè-
rics poden desencadenar
un gran dolor en una part
del cap, vòmits o intole-
rància a la llum o els sons.

JUANMANUEL GARCÍA

Barcelona

Els centres privats catalans que
imparteixen formació profes-
sional a distància estan en alerta
després de la publicació d’un
projecte d’ordre en què el De-
partament d’Educació proposa
que se’n restringeixi l’activitat.
Malgrat que la tramitació
d’aquesta disposició, que en-
trariaenvigorelcursqueve,està
“enunafasemoltinicial”,segons
l’Administració, a les patronals
els preocupa que és el tercer es-
borrany elaborat aquest any per
actualitzar la regulació
de l’FPen línia i encara
“persisteixen propos-
tes molt lesives per al
sector”, adverteixen
representants del sec-
toreducatiu.
Educació justifica la

necessitat d’actualit-
zar la normativa pel
“notable creixement
d’aquesta modalitat,
cosa que comporta la
revisió dels seus crite-
ris d’execució per ga-
rantir la qualitat de la
impartició”.
El text proposa mo-

dificacions que els re-
presentants dels cen-
tres consideren “res-
trictives”. El punt més
polèmic és l’exigència
que els exàmens pre-
sencials tinguin lloc
nomésenterritoricatalà.Aques-
ta limitacióxoca amb les lleis vi-
gents a la comunitat, amb les es-
tatals i, fins i tot, amb les directi-
ves de la UE. Els centres temen
que les matriculacions es redu-
eixindràsticament si s’obliga els
estudiants a anar a Catalunya
per examinar-se. “El que distin-
geix l’educació no presencial és
la falta de límits geogràfics: un
centrepot teniralumnesd’arreu
del món i desplaçar el seu pro-
fessorat on sigui necessari per
examinar-los. Si això es limita
perdrem competitivitat”, la-
mentaunportaveudel sector.
Melcior Arcarons, consultor

d’FPde laFundacióEscolaCris-
tianadeCatalunya (FECC), l’as-
sociació majoritària de l’FP a
distància,criticaquel’esborrany
és “confús i restrictiu”. Denun-
ciaqueeltextelsobligaa“dispo-
sardeprofessoratpropiperdiri-
gir elsmòduls”. A la pràctica, ai-

xò suposa que els centres no
podran compartir recursos.
“Ara la normativa ens permet
agrupar alumnes de diferents
centres en una sola aula, com-
partint plataforma i professor.
Prohibir als centres la possibili-
tat de mancomunar el seu pro-
fessorat invalida la utilitat de
compartir plataforma i significa
una inversió addicional abun-
dant”, explica.
L’esborrany també preveu

unaproporciómàximadegrups
a distància per cada grup pre-
sencial que cursa els mateixos
estudis: “És una norma arbitrà-

ria perquè restringeix inneces-
sàriament el nombre de grups
quepoden cursar formació tele-
màtica”, opinaArcarons.
Davantlescrítiques,Educació

insisteix que “és un primer do-
cument que es va aprovar al
Consell Escolar i que esmillora-
rà un cop passi per la comissió
rectoradel’FP”.Esbusca elcon-
sens. “És el model concertat a
què ens vam comprometre. Fa
mesos que hi treballem i que
parlem amb patronals. Ja han
presentat comentaris, i torna-
remaconsultar-les”.

Els centres privats
temen “restriccions”
a l’FP a distància

Una formació clarament en auge
ElDepartament d’Edu-

cació xifra en uns 10.000
els estudiants que cursen
formació professional a
distància en centres pri-
vats gestionats des de
Catalunya. Es tracta
d’unamodalitat en clar
creixement els últims
cinc anys, quan els cen-
tres concertats van afe-
gir-se a l’oferta pública
gestionada per l’Institut
Obert de Catalunya
(IOC). El curs 2018-2019

es van oferir 12.606 places
a l’IOC entre l’FP de
graumitjà i el de grau
superior.
Aquest auge ha portat el
Departament d’Educació
a actualitzar la normativa
vigent: la llei de formació
i qualificació professional
(10/2015) i el decret 122-
2012, publicat al DOGC el
16 d’octubre del 2012.
Actualment també està en
tràmit un decret per re-
gular l’activitat de l’IOC.

Educació planteja
l’obligatorietat
de fer els exàmens
presencials en
territori català
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